
Ev. č. 2/2014-z02 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku počas 
príležitostných trhov 

 
Mesto Rožňava na základe ustanovenia § 3 ods. 8 a §  5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 
 

Úvodné ustanovenie 

§1 

 

1/Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku /ďalej len „trhový poriadok“/ počas   

príležitostných trhov upravuje organizovanie a priebeh príležitostných trhov, 

organizovaných mestom Rožňava: 

- Rožňavský jarmok 

- Vianočné trhy 

- Veľkonočné trhy 

2/ Účelom príležitostných trhov je snaha o zachovanie tradícií ako aj možnosť prezentácie   

     podnikateľských subjektov a ľudových výrobcov pre široký okruh spotrebiteľov. 

3/ Správcom príležitostných trhov je mesto Rožňava so sídlom: Mestský úrad, Šafárikova      

     ul. 29, 048 01  Rožňava.  

4/ Organizáciu príležitostných trhov zabezpečuje prípravná komisia, menovaná primátorom 

     mesta vždy pre konkrétny príležitostný trh. 

5/ Ďalšie podrobnosti tu neupravené riešia organizačné pokyny vydané primátorom mesta 

    pre konkrétny príležitostný trh aspoň 20 dní pred jeho konaním. 

 

 

 Trhové dni a predajná doba 

§ 2 

 
1/ Príležitostné trhy sa konajú raz do roka: 

a) Rožňavský jarmok v mesiaci september s dĺžkou trvania 3 dni 

b) Vianočné trhy v mesiaci december s dĺžkou trvania 3 dni 

c) Veľkonočné trhy v mesiaci marec alebo apríl s dĺžkou trvania 2 až 3 dni 

2/ Predajná doba je stanovená v organizačných pokynoch pre jednotlivé príležitostné trhy   

    s ukončením najneskôr o 24. hodine. 

 

 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

§3 

 

1/ Na príležitostných trhoch je možné predávať: 

a) potraviny  

b) ostatný tovar:  

- poľnohospodárske produkty, ktoré nie určené pre výživu ľudí – kvety,                                    

      priesady,  sadenice, ozdobné kry, semená kvetov, zeleniny 



- lesné plodiny 

- drobné umelecké a drobné remeselné výrobky 

- zberateľské predmety 

- hračky 

- knihy 

- audionosiče a videonosiče 

- sklo, porcelán a keramiku 

- textilné a odevné výrobky 

- papierenské výrobky 

- domáce potreby 

- kozmetiku a drogériový tovar 

- kožené výrobky, sedlárske výrobky a remenárske výrobky, vrátane kožušín       

      a výrobkov z nich, 

- drobný tovar 

- vianočné stromčeky, šišky, čačinu, výrobky z čačiny (s dokladom o ich 

pôvode) 

- spotrebiteľsky balenú medovinu 

 

 

2/ Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať nasledovné služby: 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 

c) oprava dáždnikov 

d) oprava a čistenie obuvi 

e) kľúčové služby 

f) zábavné služby (strelnice, kolotoče a pod.) 

g) sieťotlač 

h) služby ľudových umelcov 

 

3/ Na príležitostných trhoch je zakázaný predaj iných výrobkov a poskytovanie iných služieb 

ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2.  

 

 

Osoba oprávnená na predaj a poskytovanie služieb 

§4 

 

1/ Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia mesta Rožňava predávať: 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 

alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 

c) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo 

jeho rozmnoženinou 

 

2/ Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch vydáva 

mesto Rožňava na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

príležitostnom trhu. Splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa 

preukazuje predložením: 

 

a) kópie oprávnenia na podnikanie, ak je žiadateľom osoba podľa ods. 1 písm. a); žiadateľ na 

žiadosť mesta predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie, 



 

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom 

osoba podľa ods. 1 písm. b). Takýto žiadateľ je zároveň povinný preukázať, že je vlastníkom 

pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je 

nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho 

oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto 

pozemku 

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou, ak je žiadateľom osoba podľa ods. 1 písm. c)   

 

3/ Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

príležitostnom trhu je aj: 

 a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

podľa osobitných predpisov
1
, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa 

taký doklad vyžaduje, 

  

b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 

elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením 

ustanovení osobitného predpisu
2
, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

používať elektronickú registračnú pokladnicu. 

 

4/ O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu 

mesto bezodkladne telefonicky alebo elektronickou poštou informuje Finančné riaditeľstvo 

SR. 

 

 

Práva a povinnosti predávajúcich 

§ 5 

 
1/ Predávajúci sú oprávnení realizovať predaj len z predajných stánkov a automobilov alebo 

prívesov, ktoré sú prispôsobené na predaj.   

2/  Predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné  náklady a umiestnia ich podľa  čísla 

na svojom povolení a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov 

správcu trhu. Predajný stánok nesmie byť širší ako 2 metre a musí byť umiestnený tak, aby 

nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a škatule s tovarom môžu byť 

umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra od predajného stánku tak, aby nebránili 

návštevníkom pri prechode pred a medzi  stánkami. V prípade predaja občerstvenia môžu 

predávajúci umiestniť zariadenia na sedenie zákazníkov len pred svoj stánok a so súhlasom 

povereného zamestnanca správcu trhu tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred 

a medzi stánkami. Poverený zamestnanec správcu trhu nahlási rozsah spoplatnenia 

jarmočnej kancelárii.  

3/  V predajnom  stánku môže predávať len ten  predávajúci, ktorému bolo povolenie vydané, 

resp. jeho zamestnanec. 

 

   
       

1Napr. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení 

                   § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia                                  
                    v znení neskorších predpisov 

        2zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov 



 

 

4/ Každý záujemca o účasť na príležitostnom trhu si môže zabezpečiť  predajné miesto 

v predstihu  tak, že z internetovej stránky mesta -  www.roznava.sk - si  stiahne tlačivo 

žiadosti s podrobnými informáciami a s mapou na rozmiestnenie predajných miest a zaplatí 

na účet mesta Rožňava príslušnú úhradu. Vyplnenú žiadosť s určením zóny, v ktorej chce 

mať predávajúci stanovište, zašle s dokladom  o zaplatení úhrady a s ostatnými 

 potrebnými prílohami  na  Mestský úrad Rožňava v termíne stanovenom organizačnými 

pokynmi pre jednotlivý príležitostný trh. Na základe žiadosti bude predávajúcemu podľa 

poradia pridelené miesto a vyhotovené povolenie, ktoré mu bude zaslané poštou, alebo si 

ho predávajúci bude môcť vyzdvihnúť v jarmočnej kancelárii. Mapa rozmiestnenia 

a obsadenia predajných miest bude na internetovej stránke mesta aktualizovaná denne po 

12. hodine. 

5/ Predajné miesta, ktoré nebudú predané v predpredaji, si bude môcť predávajúci zabezpečiť 

osobne na Mestskom úrade v Rožňave resp. v jarmočnej kancelárii za podmienok 

a v lehotách stanovených organizačnými pokynmi.    

6/ Stánky majú byť esteticky upravené a označené v súlade s ustanoveniami zákona               

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu  

musí  byť vyložené v predajnom stánku na viditeľnom mieste. 

7/Čistenie okolia stánkov si zabezpečujú účastníci príležitostného trhu priebežne počas jeho 

trvania  a po ukončení predaja. 

8/Povinnosťou predávajúcich je dodržiavanie protipožiarnych predpisov, používanie 

registračnej pokladnice podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov a v prípade zahraničných predajcov 

registrácia a zaplatenie preddavku na DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

9/Požiadavku na zapojenie elektrického prúdu do predajného stánku  je potrebné nahlásiť 

v jarmočnej kancelárii a po zaplatení určenej úhrady bude napojenie realizované 

prostredníctvom zamestnanca Technických služieb mesta Rožňava. Svojvoľné pripojenie 

sa na zdroje elektrickej energie  je porušením tohto nariadenia. Predávajúci je povinný 

uviesť celkový počet spotrebičov a ich príkon.  

10/Parkovanie motorových vozidiel je možné  na vyhradených  parkoviskách. O umiestnení   

      automobilu vedľa predajného stánku rozhodne poverený  zamestnanec mesta Rožňava    

      alebo člen  prípravnej  komisie. 

11/Odpad vzniknutý predávajúcemu pri príprave na predaj je predávajúci povinný uložiť do 

plastových vriec poskytnutých na tento účel organizátorom. Biologicky rozložiteľný 

a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015   

Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

12/ Predávajúci je povinný predložiť na požiadanie poverenému zamestnancovi správcu 

príležitostného trhu: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj a poskytovanie služieb na 

príležitostnom trhu s potvrdeniami o zaplatení poplatkov podľa tohto nariadenia 

a preukaz totožnosti 

b) doklad o nadobudnutí tovaru 

 

 

 

 

 

http://www.roznava.sk/


 

 

13/ Predávajúci je povinný dodržiavať aj ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb podľa osobitných predpisov
3
. 

           

 
 

          Úhrady 

                                                                   § 6 

 
 l/ Právnické a fyzické osoby, ktoré sa za stanovených podmienok zúčastnia príležitostného 

trhu, sú povinné zaplatiť správcovi trhu nájomné za pozemok na umiestnenie predajného 

zariadenia. V nájomnom je zahrnutá aj čiastka za umiestnenie predajného stánku, čiastka 

za poskytnutie plastových vriec na odpad, čiastka na propagáciu príležitostného trhu a 

čiastka za čistenie verejného priestranstva. 

2/ Výšku nájomného určujú platné „Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom 

a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta.“ 

3/ Úhrady za motorové vozidlá predávajúcich a za zabezpečenie elektrickej prípojky a   

     dodávky elektrickej energie do predajných stánkov stanovujú organizačné pokyny pre   

     konkrétny príležitostný trh. Ich výška je stanovená na základe skutočne vynaložených   

     nákladov správcu trhu.  

4/ V prípade predčasného opustenia predajného miesta na príležitostnom trhu sa zaplatené   

     úhrady nevracajú a správca trhu má právo toto miesto poskytnúť ďalšiemu záujemcovi.     

     Rovnako sa postupuje aj v prípade, keď predajné miesto zostane bezdôvodne aspoň l   

     hodinu po začatí predaja neobsadené. 

5/ Ak sa predávajúci rozhodne zrušiť svoju účasť na príležitostnom trhu, zaplatí správcovi 

trhu nasledovné storno poplatky:  

     a) zrušenie účasti viac ako 6 dní pred konaním príležitostného trhu – vo výške 20% 

z uhradenej sumy 

     b) zrušenie účasti  6 dní až 1 deň pred konaním príležitostného trhu – vo výške 50% 

z uhradenej sumy 

     c) zrušenie účasti v deň konania príležitostného trhu – vo výške 100% z uhradenej sumy 

 

 

 

Propagácia príležitostných trhov 

§ 7 

 

     Propagáciu príležitostných trhov zabezpečuje Odbor školstva, kultúry, vzdelávania a 

športu Mestského úradu Rožňava v hromadných oznamovacích prostriedkoch, ako aj 

propagačnými plagátmi a banermi v dvojjazyčnom (slovenskom aj maďarskom) vyhotovení. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

3 Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 20. mája 1996 č. 

981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie 
č. 195/1996 Z. z.), zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



Sankcie 

§ 8 

 

1/ Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť sankciu podľa platných právnych   

     predpisov
4
. 

 
2/ Správca príležitostného trhu môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na príležitostnom trhu, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti 

podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach alebo osobitných predpisov
3
.  

 

                                            

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia  

                                                                         § 9 

 

 

1/ Ďalšie otázky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia ustanoveniami 

zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rožňave   

     dňa 27. 2. 2014 uznesením č. 19/2014. 

3/ Zmeny a doplnenie tohto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom   

    zasadnutí dňa 26. 6. 2014 uznesením č. 118/2014. 

4/ Zmeny a doplnenie tohto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom   

    zasadnutí dňa 25. 2. 2016 uznesením č. 11/2016. 

 

 

 

 

 

 

       Pavol Burdiga 

       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4Napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

            zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 
            zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach   

            v znení neskorších predpisov 

            zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
            zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 


